
Індивідуальний звіт доцента кафедри 
господарського права Національної юридичної  

академії України імені Ярослава Мудрого  
Товкуна І.М. за 2016 рік. 

 
1. Товкун Ігор Миколайович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Особливості експортно-імпортних операцій  – 2,0 д.а. 
4. Особливості експортно-імпортних операцій з застосуванням режиму 

вільної торгівлі – 1,5 д.а. 
      4.1. Зміст роботи впроваджено в курсі лекцій по господарському праву та 
наукових доповідей – 1,5 д.а. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
• Здійснено комплексне дослідження міжнародних засобів захисту 
іноземних інвестицій. 
• Виявлено ряд основних проблем законодавчого регулювання захисту 
іноземних інвестицій в Україні. 
• Визначені основні тенденції розвитку європейського корпоративного 
права. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
•  Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні (щодо повноважень в сфері 
забезпечення професійно-технічної освіти)» (реєстр.№3840). 

•  Проект Закону України « Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо порядку фінансування професійно-технічних навчальних 
закладів)» (реєстр.№3831-1). 

•  Проект Закону України  «Про внесення змін до Додатку 3 до Закону 
України «Про державний бюджет України на 2016 рік» (реєстр.№4156). 

•  Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо лібералізації готівкових розрахунків» (реєстр.№4117). 

•  Проект Закону України  «Про впровадження мораторію на закриття 
закладів охорони здоров я,що входили до сфери управління Міністерства 
інфраструктури України» (реєстр.№4157) 

• Проект Закону України  «Про проведення аудиту обгрунтованості цін і 
тарифів на житлово-комунальні послуги» (реєстр.№4218). 

• Проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного 
виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний 
сектор економіки через індустріальні парки» (реєстр.№2554а-д). 



• Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання 
залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні 
парки» (реєстр.№2555а-д). 

• Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо стимулювання кредитування в Україні)» (реєстр.№4529). 

• Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (реєстр.№4646-1). 

• Проект Постанови Верховної Ради України від 31травня 2016 року про 
прийняття в другому читанні та в цілому як закон проекту Закону 
України «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку 
ринку вживаних транспортних засобів» (реєстр.№ 3251-п). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів – не рецензував. 

5.3. Комітет з податкової та митної політики Верховної Ради України – 
консультант  з правових питань (січень 2013 р. по теперішній час). 

5.4. Робота консультантом інших вищих державних органів влади – не 
здійснював. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів – не готував. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування – не готував. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснював. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готував. 

7. Депутатом місцевої  ради ніколи не обирався  та  до складу  органів  
місцевого  самоврядування  не входив. 

8. Участь у конференціях, семінарах  
• 17 листопада  2016 р.(м. Київ,  вул. Грушевського,  12) Конференція: 

"Стратегії розвитку МСП 2020". 
• 24 листопада 2016р. (м. Київ,  вул. Шевченко 30, готель  Hilton) 

конференція: "Бізнес лідерство в епоху змін ". 
  

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 



• «Особливості створення та діяльності міждержавних торгівельних 
союзів», Право та інноваційне суспільство №7, Харків, 2016 р. – 0,8 
друк. арк.; 

• «Особливості інтеграції східноєвропейських країн в рамках 
Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю (ЦЕФТА)»  
Науковий вісник публічного та приватного права №4, Київ, 2016 р. – 
0,5 друк. арк.; 

• «Особливості режиму вільної торгівлі в рамках Північноамериканської 
угоди про вільну торгівлю (НАФТА)» тези конференції «Сучасні 
правові системи світу:тенденції та фактори розвитку», Запоріжжя, 2016 
р. – 0,2 друк. арк. 

 
10. Членом редакційної колегії будь-якого видання не являюсь. 

11. Членом спеціалізованих вчених рад не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів в звітному році не був. 

13. Відгуки  на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські не 

готував.  

14. В звітному році лауреатом/степіндеатом не був. 

15. В звітному році відзнак не отримував.  

16. З закордонними організаціями в звітному році не співпрацював. 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймав.    
 
 

       ____________   доц. І.М. Товкун 
 
                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 
№  5 від  листопада  2016 р. 
 
 
 
Зав. кафедри 
господарського права         _____________  проф. Задихайло Д.В. 
 


	10. Членом редакційної колегії будь-якого видання не являюсь.

